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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

 ...يعين جتد يف املسألة الواحدة عشرة أقوال , إيش موقفنا من هذه األقوال, شيخنا حنن كسلفيني مثال :السائل 

  ؟

  .حنن سلفيون, حنن لسنا كسلفيني ... :الشيخ 

نا من هذه األقوال املختلفة اللي ممكن تكون يف معىن اآلية أو معىن احلديث يف حكم بقول إيش موقف :السائل 

  عدة أقوال خاصة للسلفيني يف املسألة الواحدة؟, شرعي

  .ما شاء اهللا :الشيخ 

  ...معىن  :السائل 

  .يبدو عندك دراسة جديدة :الشيخ 

صدقين يف مسألة قبل كم يوم بالنسبة , ليه أقوالبتمر ع, يعين هذا بتمر على الواحد مسألة من املسائل :السائل 



  إيش موقفنا من هذه األقوال املختلفة؟ ...يعين يف أقوال يكاد ال تقل عن ثالثني قوال , ملغفرة الذنوب

  شو رأيك؟, وعذرنا غرينا, وما كان حمتمال رجحنا ما عندنا ...موقفنا ما كان  :الشيخ 

  . ملوضوع أنا شايفواهللا يعين يف إجيابية يف ا :السائل 

لكن جتد أنه ملا تقرأ األدلة , هذا القول باطل, من األقوال حىت األئمة أنفسهم بنسفوا هذه األقوال بالبطالن بكذا

هذه حصلت فعال يف أكثر من , جتد أن هذا الرأي وجيه مش باطل كما هم يدعوا, وترى آراء األئمة اآلخرين

  .قضية وأكثر من مسألة

بتكون جادا يف البحث فيجب أن تضرب مثال ملسألة قال فيها بعض األئمة إن القول الذي آه ملا  :الشيخ 

  .مع ذلك جتد أنت هلذا القول وجاهة ودليال, خيالفنا باطل

  .املثل اللي حنن فيه :السائل 

  وهو؟ :الشيخ 

  .موضوع أن الصالة تكفر الذنوب :السائل 

  الصالة؟ :الشيخ 

  .وكبريها تكفر الذنوب صغريها :السائل 

  .أي نعم :الشيخ 

ال يزل يف , يقول أن هذا القول باطل, ففعال وجدنا من األئمة مثل ابن كذا احلنبلي وغريه من األئمة :السائل 

  .إصرار على أن هذا القول باطل

  .طيب كمل اجلواب :الشيخ 

  أين الوجاهة؟ :السائل 

  .أيوه شايف أبو حيىي باملرصاد :الشيخ 

  .أن الشيخ يقول إا تكفر الذنوب الوجاهة :السائل 

  .شو بدك بالشيخ أنت :الشيخ 

  .أنا اقتنعت فيه الرأي :السائل 

  .إذا كان الدليل معهما, ما يف فرق عندك بني الشيخ وبني الفريخ, شو بدك بالشيخ, ال خذ دليله :الشيخ 

  .فينهاهم حيكوا عنها وعار , متام بظل هم نفس األدلة اللي حنن نستعملها :السائل 

والدليل فعال قام على , حنن بدنا قول يقول فيه بعض األئمة باطل, هذا خالف كالمك الذي مهدت له :الشيخ 



  .بطالنه

  .هنا على بطالنه ما يف :السائل 

  فإذا؟ :الشيخ 

ماء جتد يعين أقوال العل, أنا ال زلت يف أقوال العلماء بغض النظر عن األدلة اآلن, أنا بقول قول األئمة :السائل 

  ...املسائل كلها 

أنت قلت إم يقولون , امسع كالمك, مسعه, بدك تسمع كالمك الظاهر اللي نسيته؟ مسعه يا أبو ليلى :الشيخ 

  .باطل

  .يقولون عنه قول باطل, وما زلت بقول هذا القول :السائل 

إن مل يكن فيه دليل فهو و , حنن عم نقول لك ما هو دليل البطالن؟ فإذا كان فيه دليل فنحن معهم :الشيخ 

إن كانت املسألة عليها دليل أخذنا مبا يقول الدليل ورددنا , وقلت أنت كلمتك, حنن أجبناك جبواب موجز, باطل

  ...فنحن نرجح ونعذر اآلخرين , وإن كان ما يف عليها دليل, ما خيالفه

  يعين كل األدلة اللي أنت ذاكرها هم يعرفوها؟ :السائل 

من حج فلم يرفث ولم ( : شو جوام على , مشكلتك بتعيد املاضي ما تضم إليه اجلديد أنت, ال :الشيخ 

  ؟)يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه 

  ...جوام زي جوابك يف الواقع  :السائل 

  إذا ملاذا تتعب حالك؟ :الشيخ 

لكن واهللا , وب هي القضيةموضوع الصالة وتكفري الذن, ألم مركزين على هذا املوضوع بالذات, أنا :السائل 

يا أبا عبد اهللا حديث : قلت له, وأنا قلت هذا الكالم البارحة أليب عبد اهللا, يقولون مثل ما أنت بتقول احلقيقة

سبحان اهللا أنا مش فاهم ليش يثبتوا مع هذا احلديث مرة : فقال يل, ضد مذهبهم يف املوضوع, احلج يصدمه

  .ذا واضح يف املسألة هذهوه, وخيالفوا احلديث هذا مرة أخرى

  أنا خايف أنت يا شيخ علي تنعدي :الشيخ 

  .واهللا يف أمراض معدية ويف أمراض مش معدية :السائل 

  .أي نعم :الشيخ 

  .أنا الزم جنبهم من األمراض املعدية مبضاد حيوي :السائل 

  .كويسة هذه  :الشيخ 



  ...وطبعا فيه أقوال عديدة , أن الصالة تكفر الذنوب أقول بالنسبة لألخ أيب حيىي إنه حنن درسنا قضية :السائل 

  .فيعين إعادة احلوار تكون من صاحلي, أنا الزم اللي قاله الشيخ قاله يل :السائل 

أنه قبل ما أمسع من الشيخ فقرأنا من كتاب ابن رجب , فنحن اللي خالنا نرتاجع عن قولنا الصحيح: طالب 

من يقول أن الصالة تكفر الذنوب الصغرية والكبرية دون التوبة " : بأن فيقول , احلنبلي يف شرح مخسني حديثا

وليش هو , أنا قلت غريب هذه القضية طويلة وعريضة "من الذنوب الكبرية هو قول أشبه باجلهمية وهو باطل 

شرح  قلت وين هذا؟ اطلعنا كتاب, فقال يل شيخك يقول ذا القول أبو عبد اهللا أمحد عطية, ادعى ذا القول

  .قرأته, وإذا الشيخ يقول ذا فعال, مشكاة املصابيح للشيخ

  .ال تقل هذا :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  .ال تقل هذا :الشيخ 

  كيف؟  :السائل 

  كنت حاضرا اجللسة أم ال؟  ... :الشيخ 

  .نعم كنت حاضر اجللسة :السائل 

  جيوز ينسب إّيل هذا القول؟ :الشيخ 

  .ة والكبريةالصالة تكفر الصغري  :السائل 

  ...على إطالقها بني أنت يف قيد : سائل آخر 

  ...بدك تقول , املعروف أنه يف قيد على أن تكون هذه الصالة هيك :السائل 

  ..بدك أنت تنقل , مش أنا بدي :الشيخ 

هذا معروف ضمنا أنه ملا نقصد الصالة تكون مئة , تكون الصالة موافقة للسنة وليست أي صالة :السائل 

  .أما الصالة املخالفة للسنة اهللا يعني صاحبها, هذا اللي نعنيه, ئةبامل

 ) ...إن الرجل ليصلي الصالة ما يكتب له منها إال عشرها ( وقد ذكرنا لكم احلديث , هي األصل :الشيخ 

  فمن أين أن تكتب له الصالة كاملة؟, إىل آخره

صالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما يقولون إا هم مع األخذ االعتبار بأن هذه الصالة لو كانت ك :السائل 

  .تكفر الذنوب الكبرية

فلم ( : وكمان الواحد إذا حج كما قال عليه السالم, ورد ألقوال الرسول الصرحية, هذا هو القول الباطل :الشيخ 



  .الذاتهذا هو الباطل ب, يطلع حامل الكبائر ونظيف من الصغائر )يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه 

  .واهللا يا أستاذي الصحيح فهمهم هلذا احلديث خبالف مفهومهم للحديث اآلخر :السائل 

فاهللا يغفر ما , هي القضية اهللا سبحانه وتعاىل إذا اهللا يريد أن يكفر عن صالة واحدة يغفر الذنوب: سائر آخر 

  ...فاملسألة , شاء

فاجتناب الكبائر مكفرات  )) ...كفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ن(( : بعدين  :الشيخ 

  .إذا كانت هي إيش؟ متحو الصغائر فقط, إىل آخره ...شو بقي فضل للصالة واحلج , للصغائر

هذا  )ما اجتنبت الكبائر ( : أو )ما اجتنبت الكبائر ( : الشبهة جاية من جمموعة األدلة اللي بتقول :السائل 

فهذا , كلها ما اجتنبت الكبائر  )رمضان إلى رمضان , الجمعة إلى الجمعة, ةالصالة إلى الصال( : احلديث

  .القيد جعلوه قيدا وحكموه على كل األدلة األخرى اللي هي يف موضوع الصالة والصوم واألعمال الصاحلة

, عدوىولذلك أنا خايف عليك أنه تسري ال, لذلك حنن أجبناك فتعيد اإلشكاالت وال تعيد الرد عليها :الشيخ 

  ...شو قصتهم , شو بقولوا عن الطاووس والغراب, ال هيك وال هيك

تركنا الصالة وقلنا هيك ال , اجلواب كما مسعت لكن أنتم عم تنقلوا التعميم, لو مل يكن هناك إال قضية الصالة

الين يف طيب واألشياء األخرى؟ املكفرات األخرى اللي ألف فيها احلافظ ابن حجر العسق, تكفر إال الصغائر

ال بنرتك الصالة هذه فضيلتها مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت , شو نقول عنها هذه؟ خنلط شعبان برمضان, ذلك

ما بالنا نقصر وقد " : مث ملا قيل للرسول  ))إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (( كان شرطا كشرط , الكبائر

فإذا هذا الشرط كان مث رفعه اهللا رمحة باملؤمنني   )صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته ( : قال  "أمنا 

فمثل هؤالء كمثل من متسك ذه  ))َوِإْن تـُْبُدوا َما ِفي َأنـُْفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم بِِه اللُه (( : كما رفع 

لكن  ))شاء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا فيغفر لمن يشاء ويعذب من ي(( : اآلية

َنا ِإْصًرا  (( شوفوا سبب نزول اآلية , شوفوا متام اآلية رَبـَنا َال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبـَنا َوَال َتْحِمْل َعَليـْ

ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا ِبهِ  َنا َوَال ُتَحمْبِلَنا رَبـ انتهت املشكلة ما يف مؤاخذة . نعم: قال )) َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الِذيَن ِمْن قـَ

  .فيما جيول يف القلب

ذاكر جمموعة كبرية , املكفرات اليت ذكرا أستاذي اللي أنت قرأا فعال, فيما قرأنا بناء على نصيحتك :السائل 

بكل ومبجموعها و , وطبعا جيب استشهادها وطرقها, من األحاديث تتعلق ذا املوضوع خبصوص تكفري الذنوب

لكن يف موضوع الصالة خبتلف املوضوع ليش ما عارف ؟ بتصري أقوال , والذي أذكره أنه مييل هلذا القول, شيء

جاب الد الرابع من األحاديث , بعدين عم يفرجين أبو عبد اهللا قبل يومني جاء وسهر عندي, األئمة ختتلف



الصالة تكفر , وب كلها كما قلت أنت اليوميف عنوان أبدا صريح يف موضوع أن الصالة تكفر الذن, الصحيحة

  .يعين هذا مكتوب, الذنوب كلها

, لذلك املوضوع ال يعين أن نضيع الوقت حول إنه تكفر الذنوب كلها كبريها وصغريها أم ال, أي نعم :الشيخ 

  .ية العمليةألن هذا هو الذي يهمنا من الناح, إمنا يدار املوضوع حول صفة الصالة هذه اليت تكفر الذنوب كلها

  .أي نعم وهنا تكمن الفائدة :السائل 

  .وإال نضيع وقتنا نبحث يف املسألة قوالن, آه: سائل آخر 

  املأموم بتكون صفة صالته صفة صحيحة؟, املأموم يف هذه احلالة :السائل 

  شلون بتكون صحيحة؟ :الشيخ 

  يعين صالته مقبولة؟ :السائل 

  .ما فهمت :الشيخ 

  ...هل تكون صالته يف هذه احلالة ضابطة , وليس اإلماماملأموم  :السائل 

  أي حالة يا أخي؟ :الشيخ 

  .اللي هو كان مأموم فيها :السائل 

  .أخي فهمت املأموم بس احلالة ما فهمتها :الشيخ 

  ...يعين إذا ما خشع إذا ما : سائل آخر 

  .ال بالعكس :الشيخ 

ت الصالة على حقيقتها املأموم بتكون صالته مثل اإلمام أم يعين إذا كان اإلمام غري خاشع وما كان :السائل 

  .تكون ناقصة ؟

يعين يف هذه احلالة بتكون صالته تكون تكفر الذنوب حىت  ..., الصالة للمأموم أليست مفهومة: سائل آخر 

  .لو فكر فيها أو شك فيها

  أي ذنوب الكبائر والصغائر أم ماذا؟ :الشيخ 

  . ئر نعمالكبائر والصغا: سائل آخر 

يف عندك أنت إمام أم مقتدي أم , ملاذا ربطتها باملقتدي, بدنا نشوف شو سؤاله الكبائر والصغائر :الشيخ 

  ...تقدر تقول يصلي صالة يستحق ا تكفري الكبائر؟ إذا ملاذا سألت هذا السؤال , منفرد

  .حيحةأنا حبكي أنه مادام املأموم مكفولة صالته إذا الزم تكون صالته ص: طالب 



البحث هل هي , اآلن البحث يف أن الصالة صحيحة أم غري صحيحة, شو عم ختربط وأنت مهندس :الشيخ 

  .مكفرة للكبائر أم ال؟ اهللا يهديك قل آمني

  .آمني :السائل 

أما إذا , الصالة صحيحة إذا جاء بالواجبات واألركان وانتهى املوضوع, الصالة صحيحة ما يف إشكال :الشيخ 

طيب هذا الذي ما خشع يف الصالة صالته صحيحة لكن هذا ما يستحق أنه تكفر ذنوبه  ,  الصالةما خشع يف

  .يكثر خري اهللا إذا كان قبل منها نصفها, بالكثري الكثري نصفها, وهذا عشرها تسعها مثنها, كلها

  يعين ا متحو السيئات؟ :السائل 

هذا علمه عند , تكفر للسيئات الكبائر أم الصغائر لذلك قلت أنا آنفا مضيعة للبحث أا, أي نعم :الشيخ 

, أم كل التكفري, نستحق ا نسبة معينة من التكفري, لكن حنن ياترى شو نوعية صالتنا اللي عم نصليها, اهللا

  طيب أي صالة اللي بتكفر الصغائر؟ , أعين أنا بقول اآلن بتكفر الصغائر

  ... :السائل 

قد , صالتنا حنن اليوم اهللا أعلم, عليكم أي صالة تكفر الصغائر كلها شايف شلون من أجل ون :الشيخ 

ألم جاؤوا , أكثر الناس يعين ممكن أن يقال أسقطوا الفريضة عنهم, يكون لبعض الناس أما أكثر الناس ال

 فإذا كثري من الناس, لكن بعض الناس يقال ارجع فصل فإنك لك تصل, فيقال شرعا صلوا, بالشروط واألركان

ال , أما أن صالم كفرت عنهم ذنوم كلها ولو الصغائر, نقدر نقول اليوم صالم أسقطوا الفريضة عنهم

ما يف خالف بينهم , ألنه بال شك ما يف خالف بني القائلني بتكفري الصغائر أو الكبائر, نستطيع أن نقول هيك

  فأين هذه الصالة الكاملة؟, أم يقصدون الصالة الكاملة

يف إصالح , وأنت وأبو عبد اهللا وأمحد وغريه اشتغلوا بشيء يتعلق بأنفسكم, نا بشوفهم يضيعوا الوقتلذلك أ

  .إذا مل تستطيعوا أن تدرسوا املسألة وتفهموها جيدا علميا, أما الكبائر أو الصغائر اتركوها هللا عز وجل, عبادتكم

  نقدر نقول نلخص أن هذا كان يف بداية األمر؟: طالب 

  .نعم )ما اجتنبت الكبائر ( , نعم :الشيخ 

  أبو اليسر طبعا أول مرة تطرح أمامك هذه القضية؟ :السائل 

  .مش أول مرة, ال: أبو اليسر 

  .كبحث, ال :السائل 

  .يعين هذه اإلضافة, لذا أحببت أن أؤكدها, معروف هذا الشيء أول مرة أمسع أنه كان األول: أبو اليسر 



أن كونه الصالة مطابقة هيئتها الظاهرية مبا كان , ين نسياين ال خيفى على اجلميعيع, أوال فيه بال شك :الشيخ 

, بل والسنن واملستحبات, ولست أعين بالطبع فقط الشروط واألركان والواجبات, عليه الرسول عليه السالم متاما

تعاىل بقلبه من أول الصالة إىل وهو أن يكون إقباله على اهللا تبارك و , ثانيا وأخريا يأيت الشيء اهلام جدا باملوضوع

من توضأ وأحسن وضوءه ( : وقد أشار الرسول عليه السالم إىل هذه احلقيقة حني قال , هنا الصعوبة, آخرها

  .) ...ثم صلى ركعتين 

  ... :السائل 

حيدث  ال, وأهنئ الذي يستطيع أن يقوم ذا الشرط, أنا ما بقدر أقول أنه استطيع أن أقوم ذا الشرط :الشيخ 

  .وهنا توزع النسب هذا املهم يف املوضوع, هنا االختبار وهنا االمتحان, نفسه يف الصالة اليت صالها

إذا صليت ركعتين وما حدثت فيها نفسك ( : هل وارد عن سيدنا علي حنو هذا احلديث مبا معناه  :السائل 

  .)أعطيك بردتي 

  .هذه قصة عامية بيحكوها :الشيخ 

  هل يفهم أنه الزم يدعي لغريه؟, دعاء اإلمام يف الصالة, للدعاءبالنسبة  :السائل 

  تقصد القنوت أم الدعاء مطلقا؟ :الشيخ 

  .)من صلى ولم يدع اإلمام لغيره ( : أقصد حديث  :السائل 

  ؟)فقد خانهم (  :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  .هذا حديث ضعيف :الشيخ 

   ...أحيانا يؤم الناس يف الصالة طيب شو يتعلق يف هذا الباب أن اإلمام  :السائل 

وأنه عليه السالم كان يقول يف , حنن نعلم أن استفتاح الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانت بصيغة اإلفراد :الشيخ 

 ) ...اغسلني  ...نقني , اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب( : االستفتاح 

, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت( : قبل السالم كان من آخر ما يقول , دكلها بصيغة اإلفرا, إىل آخره

فكيف ميكن أن يقول , فكلها بصيغة اإلفراد, إىل آخره ) ...وما أنت أعلم به مني , وما أسررت وما أعلنت

  .)من خص نفسه بالدعاء فقد خان ( : الرسول عليه السالم

  .قد تكون هذه يف الصالة السرية :السائل 

: ألنه جاء يف صحيح البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال , يف اجلهر يف اجلهرية, ال :الشيخ 



يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " : فقلنا  "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كرب للصالة سكت هنية " 

بعدين احلديث  ) ...اللهم باعد بيني وبين خطاياي ( :  قال "أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة ماذا تقول؟ 

حديث طويل يف صحيح , حديث علي ) ...اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ( : الثاين يلي ذكرته لكم

وجهت وجهي للذي فطر ( : كان إذا قام إىل الصالة كرب وقال , أيضا يقول الرسول عليه السالم, مسلم

مث كان آخر ما يدعو يف , إىل آخره ) ...إن صالتي ونسكي , أنا من المشركين السموات واألرض حنيفا وما

  .إىل آخره ) ...اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ( : آخر صالته 

  ...يعين يف هذا سرا  :السائل 

, يعين يف األول كان السؤال عاما , كويس حىت نفهم عن بعضنا, يعين اآلن نزلت شوي عن سؤالك :الشيخ 

ما يف عندنا ما : ثانيا , ليس بصحيح )فقد خانهم  ...( : يف األصل احلديث , ن دخله ختصيص كويساآل

, إذا دعا جهرا كما هو سؤالك اآلن, يدلنا على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو وما خيص نفسه بالدعاء

ليش , بالدعاء ألمر ما كقنوت النوازلإذا جهر اإلمام , لكن يف الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من األمرين

سؤالك هل هو متعلق بدعاء القنوت أم غريه؟ فال يوجد عندنا ما جيهر فيه اإلمام يف الصالة سوى : أنا سألتك 

وبديهيا جدا حينذاك أن , ودعاء القنوت الصحيح الثابت يف السنة إمنا هو الدعاء لنازلة نزلت باملسلمني, القنوت

أنه يدعو لضعفاء ( ولذلك كان الرسول عليه السالم كما جاء يف صحيح البخاري , يكون الدعاء مجاعة

قنوت , فإذن ليس يف الصالة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إال دعاء القنوت, )المسلمين ويدعو على الكافرين 

مع هذا كله حنن و , وإمنا للمسلمني مجيعا, وحني ذاك فالواقع هو الذي يفرض أن يكون الدعاء ليس لفرد, النازلة

لكن نقول أن املسلم إذا دعا لنفسه ال يستحق العقوبة , ال نقول أنه ال جيوز ملسلم أن يعم املسلمني بالدعاء

  .الشديدة اليت تضمنها ذاك احلديث الضعيف

   ...وال دليل أنه , وال حديث غريه :السائل 

أنه مسع الرسول عليه السالم : ما نشرهناك حديث خرجناه يف الضعيفة لكن بعد , كصحيح ال يوجد  :الشيخ 

ال تقوم به , لكن هذا احلديث يعين واه جدا, يعين عمم الدعاء )أعم أعم ( : فقال له , رجال يدعو لنفسه

  . أي نعم. حجة

  

  ؟ ...يف موضوع الصالة على النيب األمي صلى اهللا عليه وسلم  ... :السائل 

  :ال أنا الذي قلته شيئان  :الشيخ 



أنه الرسول عليه السالم ملا علم احلسن بن علي بن , اللي جاء ذكره صفة الصالة حتت يف اهلامش: ألول الشيء ا

: زاد النسائي يف رواية يف آخر احلديث , إىل آخره ) ...اللهم اهدني فيمن هديت ( : أيب طالب دعاء القنوت 

هذه الزيادة اليت رواها النسائي يف  )مي وصلى اهللا على محمد النبي األ(  - عليك االصغاء اآلن واالستماع  - 

, وبنيت على ذلك أنا تعليقي يف صفة الصالة, حديث القنوت الذي علمه الرسول للحسن زيادة غري صحيحة

, ونقلت كالما للعز بن عبد السالم يف هذا الصدد, أنه ال يشرع الصالة يف القنوت ألن احلديث غري صحيح

  .يف القنوت بدعة ويصرح هو بأن الصالة على الرسول

وقفنا على كتاب فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم للقاضي إمساعيل , مث جاءت األيام وراحت األيام

وإذا به يروي يف آخر رسالته , وحققنا الكتاب وطبعناه وهللا احلمد, احملدث املفسر احلافظ, بن إسحاق املالكي

كان خيتم , اس يف تراويح رمضان يف عهد عمر رضي اهللا تعاىل عنهبإسناد قوي عن أيب معاذ الذي كان يؤم الن

وحنن بفضل اهللا عز وجل كما  "وصلى اهللا على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم " : القنوت بقوله 

فلما خلصت صفة الصالة يف اجلزء , إذا تبني خطأه فسرعان ما نرجع عنه, عرفتم ال نتعصب لرأي أو لقول

واعتمدت يف ذلك ليس , اهتبلتها فرصة وذكرت يف القنوت هذه الصيغة, تلخيص صفة الصالة, ملعروفالصغري ا

وإمنا على هذا األثر الذي كان يعمل به جهرا يف عهد عمر بن اخلطاب رضي , على حديث النسائي الضعيف

  .اهللا تعاىل عنه

  يعين فهي ثابتة يف كل القنوت؟ :السائل 

  .قنوتأي نعم يف كل ال :الشيخ 

يبدأ , حني تصبح النازلة يف دعاء القنوت )اللهم اهدنا فيمن هديت ( : يف املستدرك ملا قلت أنت  :السائل 

  ) ...اللهم اهدني ( : اإلمام يقول 

  .هذا ليس دعاء النازلة :الشيخ 

  .أنت قلت القنوت يف النازلة :السائل 

  .عاء القنوت يف الوتراللهم اهدين؛ وهذا د: لكن أنت جبت مثال , نعم :الشيخ 

  ال يبدأ ذا؟ :السائل 

  .هذا الذي نقوله :الشيخ 

  ما هو الفارق بني صيغة قنوت النازلة عن قنوت الوتر؟: هذا سؤال :السائل 

سبحان اهللا , مثل مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد, ورد ما يف غريه, هو بارك اهللا فيك قنوت الوتر ورد :الشيخ 



يعين هنا اللي بتشاطروا يف االبتداع , قنوت النازلة حسب النازلة, ورد, بحان اهللا ريب األعلىس, ريب العظيم

  .خليهم يبتدعوا دعاء يتناسب مع احلادثة اليت وقعت للمسلمني

  . وال يبدأ به يف قنوت النازلة :السائل 

  .ليس له عالقة هذا :الشيخ 

  .بني الصلوات اخلمسة :السائل 

  .خطأ شائع. ذا خطأهذا خطأ ه :الشيخ 

  يتخري يف قنوت النازلة؟, إذن يبدأ بأي دعاء :السائل 

  .يناسب النازلة, يناسب النازلة, مش يتخري :الشيخ 

  .ليس فيه نص وارد :السائل 

  .نعم ليس بنص وارد :الشيخ 

  .له لك مثلهيف حديث أن املالئكة جتيبه وتقول , طيب بالنسبة للدعاء يف ظهر الغيب ألخيه املسلم :السائل 

  من الذي دعا؟ :الشيخ 

  يكتب له من األجر أو يغفر له نفس األجر؟, إذا املسلم دعا ألخيه يف ظهر الغيب :السائل 

فإذا دعا املسلم ألخيه املسلم يف ظهر , تقصد يعين أنه أفضل الدعاء استجابة هو الدعاء بظهر الغيب :الشيخ 

  تقصد هذا؟, امللك ولك مثل ذلك: قال, الغيب

  .نعم :السائل 

  شو سؤالك اآلن؟ :الشيخ 

, هو تكملة للحديث أنه مستحب لإلنسان ال يدعو إال لنفسه فقط, السؤال هو من باب االستحباب :السائل 

  .ولكن يدعو إىل غريه من املسلمني

, هذا أوال ,الصالة بتعرفوا أشياء ملتزمة بكيفية معينة, لكن حنن نقول إن الصالة, حنن ما أنكرنا هذا :الشيخ 

أما أن يقال أن اإلنسان املسلم جيب , وثانيا ملا بيجي حديث قد خام خيالف هيئة صالة الرسول عليه السالم

  .فهذا احلديث صحيح وارد أن يدعو له, أن يدعو له, أن ال ينسى أخاه املسلم يف الغيب

  ... :السائل 

  .ربك بينك وبني. نعم ألنه بيصري شريعة بينك وبني ربك :الشيخ 

  .اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات مش وارد ؟ ...: ونسمع بعد الصالة دعاء وهو  ... :السائل 



  . هذا ما ورده إال التجرب, أبدا هذا مش وارد :الشيخ 

  

  ؟ ...اآلن بس يعين بكافة أشكاله  :السائل 

وال فرق , وليس للدعاء, لتذكريكافة أشكاله الدعاء قلنا تكرارا ومرارا خطبة اجلمعة شرعت للذكر وا  :الشيخ 

وبني ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا بني هذا , وهذا معروف وكثري, عندي بني خطيب يدعو يف خطبة اجلمعة

, ويسبح وحيمد إىل آخره, بدل أن يدعو يف اخلطبة الثانية يذكر اهللا ويصلي على رسوله, اخلطيب وخطيب آخر

يعين ما  ))اسعوا إلى ذكر اهللا (( , ل هذا شرعت خطبة اجلمعةليس ألج, جيعلها خطبة إيش؟ خطبة ذكر

وهو هذا اخلطيب الذي خيطب بكم فالتزام الدعاء يف اخلطبة كالتزام أي ورد من األوراد , يذكركم باهللا عز وجل

  .وقلت مرارا إمنا يشرع الدعاء ألمر عارض, املعروفة خارج الصالة أو داخل الصالة

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ( : ي من حديث أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه كما جاء يف صحيح البخار 

يا رسول اهللا صلى اهللا : بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال 

فرفع عليه السالم يديه حتى بانت , فادع اهللا لنا, من قلة األمطار, عليه وسلم هلكت األموال والعيال

اللهم اسقنا ، فما أتم الرسول دعاءه حتى جاشت السماء بأمطار  , اللهم اسقنا, اللهم اسقنا: وقال, بطاهإ

في الجمعة الثانية والرسول (  -, أي مجعة أي أسبوعا كامال -  )فمطرنا سبتا : كأفواه القرب ، قال أنس 

هلكت األموال من كثرة األمطار يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقول , يخطب جاء رجل هو أو غيره

اللهم على اآلطام واآلجام والظراب ومنابت , اللهم حوالينا وال علينا: فقال عليه السالم , فادع اهللا لنا

, وال يصيب املدينة شيء, - يعين الرتس متطر حوايل املدينة  -  )فكانت كالجونة , الشجر ، فانكشفت السماء

اللهم , اللهم اسقنا, اللهم اسقنا( : يعين , السالم مث دعا كلمات موجزاتفهذا ألمر عارض دعا الرسول عليه 

  .نعم )اللهم على اآلطام واآلجام والظراب , اللهم حوالينا وال علينا(  )اسقنا 

  كأنه دعاء نازلة؟  :السائل 

الف بني صالة االستسقاء يف خ, يف بعض العلماء بتسمعوا أنتم يف صالة االستسقاء, يف شبه هذا :الشيخ 

, ويستدل ذا احلديث, فبعض األئمة ينكر شرعيتها ويقول ما يف االستسقاء إال الدعاء, العلماء يف شرعيتها

أما العلماء الذين ال يتعصبون لرأي وإمنا يتتبعون ما جاء عن , يعين طلب السقيا, وفعال هذا احلديث استسقاء

ألنه كله هذا ثبت عن الرسول , ة ويصري بالدعاء بدون صالةالرسول عليه السالم فيقولوا االستسقاء يصري بالصال

الشاهد من حديث أنس السابق أنه دليل على أنه يشرع للخطيب يوم اجلمعة أن يدعو ألمر , عليه السالم



واملؤسف أن الدعاء , أما أن يلتزم ذلك وجيعلها جزءا من خطبة اجلمعة فهذا بال شك من حمدثات األمور, عارض

ألن امللوك هذه عادم  , وهو قدمي جدا من قرون, و باألمر اجلديد يعين كما قد يتوهم بعض الناسللملوك ما ه

فهذه  ))إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون (( : كما قال تعاىل

فالدعاء على املنابر للملوك , شريعة اهللالقليل جدا منهم الذين خيشون اهللا ويلتزمون , طبيعة امللوك إال القليل منهم

, فكان لنا سلف يف قولنا يف بدعيتها واحلمد هللا, هذه بدعة قدمية سبقنا حنن واحلمد هللا بالتنصيص على بدعيتها

  . ولذلك حنن سلفيون ولسنا كسلفيني 

  

اللهم اغفر لنا ما : ة هل يف مانع الدعاء يكون بالنسبة لإلمام للمأمومني خلفه يف اجلمع يف الصال :السائل 

  قدمنا وما أخرنا؟

  وين وين؟ :الشيخ 

  عقب مثال الصالة يف السجود وهكذا يف دبر الصالة وعقب التشهد؟ :السائل 

وإن كان بصيغة باإلفراد ال , إذا كان النص بصيغة اجلمع ال يفرد, إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص :الشيخ 

  .د نفسه فيدعو له ولغريهوإن كان الدعاء من عن, جيمع

  هل املأموم يرد بآمني؟, طيب سيدي بالنسبة لدعاء الوتر يف القنوت :السائل 

  .إذا جهر اإلمام نعم :الشيخ 

  .والنصف الثاين يقولوا اشهد, نصف الناس بقولوا آمني :السائل 

سف طردوا الفلسطينيني حينما مع األ, غزينا يف عقر دارنا ذه البدعة, هي اشهد بدعة فلسطينية :الشيخ 

وبعدين بدا يل أن هذه , وجاءوا إىل سورية يف دمشق فوجئت ناس هنا على مييين وعلى يساري يقولوا اشهد اشهد

  .البدعة عندهم

  ...هذا بالنسبة إلينا كفلسطينيني قد تكون  :السائل 

نا بال مؤاخذة طفنا بعض البالد إذا ألنه ما مسع. نعم هذا مبلغ علمنا فإذا كان عندكم علم زائد أفيدونا :الشيخ 

  .طبعا هذه أشياء غري موجودة, تركنا البالد السعودية رحنا مصر واملغرب وألبانيا وتركيا وإىل آخره

  .ما مسعت ذا إال اليوم بدل آمني :السائل 

  .إال يعين :الشيخ 

  .نعم :السائل 



  !.سبحان اهللا  :الشيخ 

  . ويقولوا هذا استجابة للقنوت , ويف ناس يقولوا حق ,مسعت أم يقولوا نشهد: سائل آخر 

  

بقول إنه إذا اإلنسان ما صلى الصالة أو ما , موضوع التوبة منها فالرجل أيد الكالم وأنا ألول مرة أقرؤه :السائل 

  ال يكفر اهللا عز وجل عنه أنه يساحمه يف رمضان؟, صام شهر رمضان مث تاب إىل اهللا عز وجل

  .ي ما عليهحىت يقض :الشيخ 

لكن , وإمنا يكفر اهللا عنه تأخري الصوم او الصالة عن وقته فقط ...حىت يقضي ما عليه ألنه هذا حق  :السائل 

ها شو رأيك , حىت دليل ضمين يقنعين ما وجدت, مع هذا البحث الطويل ما وجدت دليال له يعتمد عليه فعال

  بقوله هذه؟

  .رحيتنا رحيتنا :الشيخ 

  .يعين سألت وأجبت, ما عنده دليل يعين: سائل آخر 

  هل هذا الرجل معروف عندك؟ :السائل 

  .ال :الشيخ 

وباذل , ومفند األقوال, مش معروف يعين هو مبني أقوال األئمة وأقوال السلف وأقوال علماء احلديث :السائل 

  .جهد طيب يف القضية

عاملة ناصبه (( : فقال  ...لم فيه مر طبعا مع فارق مس, بس مثل ما جاء يف األثر عن سيدنا عمر :الشيخ 

  .))تصلى نارا حامية 

  يعين شو معىن باذل جهد لكن بدون مثره؟: سائل آخر 

  .شو هذا اجلهد إذا كان بده يشرع عبادة من عنده يصليها يف غري الوقت اللي شرعه اهللا :الشيخ 

م رمضان إىل آخره من احلقوق اللي هو لو قلنا مثال واحد تارك الصالة وواحد ما صا, طيب يا أستاذ :السائل 

يساحمه بالصلوات , اهللا عز وجل كما يبدو من األدلة أنه يعفو عنه, وتاب إىل اهللا عز وجل, مساها حقوق الذمة

  مش مطلوبة منه؟, اللي راحت

  معروفة هذه هي . أنا بصفيت سلفي هذا جوايب, طبعا :الشيخ 

  .هللا عز وجل يطالبه ذاأنا بقول إن هذه تبقى بالذمة وا :السائل 

  .هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني :الشيخ 



  .وبراهني ما عنده, أنا واهللا ما عندي برهان :السائل 

  .مش أنا قلت لك رحيتنا :الشيخ 

  .ممكن األدلة موجودة بأن التوبة جتب ما قبلها وأن هذا الكافر ويف آخر حلظة آمن: سائل آخر 

أين الدليل على هذه الدعوى الكبرية؟ أين الدليل يا أخي؟ أنا أقبل منك : عبد اهللا  أنا سألت األخ أبا :السائل 

  .طبعا سكت يا شيخ ما يف دليل, دليل ضمين مش صريح

  ...هو مؤمن بـ , فاقد الشيء ال يعطيه, بس أنت عم تسأله :الشيخ 

  ...آه هو ارتاح قلبه وانشرح  :السائل 

  .يف عليكملذلك أنا خا, ما شاء اهللا :الشيخ 

  يف قضاء الصالة؟: سائل آخر 

قلت له لعله يف حديث يعين , امسع يا شيخ شو أنا قلت له حىت توافق أو ال, أنه احلق يبقى يف الذمة :السائل 

  ...ينصر مذهبه بشكل أو آخر 

  .إن شاء اهللا مبارك, مىت ستفتح العيادة, كيف حالك, أهال دكتور :الشيخ 

  شاء اهللا إن ...بتاريخ : الدكتور 

  .مبارك :الشيخ 

  .وإنه أوىل بالقضاء ...أنا قرأت هذا البحث وبقول أن اإلنسان إذا تويف وعليه دين  :السائل 

  .قرأته قبل ما أمسعه :الشيخ 

  .اهللا يصلح بالك, بس أنت قلت وأنت سألت عن الدكتور عصام وأنا حبكي معك :السائل 

  .آمني :الشيخ 

هل ( : إذا يف نقص يف الفريضة يقول, أن رب العاملني حياسب الناس على الصالةقلت إنه يف حديث  :السائل 

  ...بقول أنا أن هذا احلديث بشكل أو آخر يشهد له شوية إنه  )له من نافلة 

  شكل عن شكل خيتلف أو ال؟ :الشيخ 

  .طبعا يف أشياء بتختلف  :السائل 

  طيب الشكل اآلخر شو هو؟ :الشيخ 

  ...وبناء عليه أن هذه النافلة سدت سد الفريضة , احلديث أن الفريضة مطلوبة منهما يف هذا  :السائل 

  .على العكس هذا احلديث نفى على أا تقضى: سائل آخر 



يعين هنا وجه االستدالل , ولذلك يكفر بالنافلة, يعين إذا هذا احلديث يفيد أن الفرض يظل بالذمة :السائل 

  .بس بناقش القضية بالطريقة اللي هو عارضها, وطبعا أنا ال أقول بالقضاء, عندي

  .البحث يف القضاء, شعبان برمضان, خربطة يا شيخ علي :الشيخ 

  .واهللا هو حبثه يف القضاء :السائل 

ملا , املشكلة كما نقول ضرس ودرس ما جيتمعوا )أتموا له بها فريضته ( : طيب شو جاب حديث أنه :الشيخ 

والثاين , أما واحد يسأل من هنا, كون الناس وامجني ساكتني منصتني إىل آخرهبده يصري هيك حبث علمي بده ي

نصل اآلن لشرب الشاي بعدين , فاكرعوا الشاي اآلن, إىل آخره, والثالث شاي بكرع شاي, جياوب من هنا

  .بتوجهوا أسألتكم

  .ال ترد عليها ...هذه نفس  :السائل 

ن أهل العلم أم هو من أهل اجلهل؟ يف فرق بني شخص املقصود من هو الذي انقدح؟ هل هو م :الشيخ 

, هذا املهم, وعدم توسيع دائرا وإدخال فيها ما ليس منها, يعين املهم وضع النصوص يف مواضيعها, وشخص

ويسأل قلبه هذا حرام؟ واهللا ما ارتاح قليب كونه , كل واحد يعمل نفسه عامل, ألنه ملا نوسع دائرة استفت قلبك

وهنا تدخل األهواء اليت تتجارى بالناس وجتري فيهم جمرى , والعكس بالعكس وهكذا, هو حالل إذن, حراما 

  . داء الكلب

  

  هل هو صحيح؟ )إن اختالف أمتي رحمة ( أستاذ القول اللي بنسمعه  :السائل 

  .هذا خطأ, اختالف أميت: ألنه قلت , روايتك له: أوال: هذا غلط مرتني  :الشيخ 

  ...اختالف : هي ال أصل هلا رواية و : وثانيا 

  هل هو اختالف أميت أو اختالف أئميت؟  :السائل 

  

سألت : فكما بتقول أنت على اجلاهل أن يسأل العامل فهذا اجلاهل قال, بالنسبة ملوضوع االستفتاء: سائل آخر 

واهللا أنا , ما قال لكعكس , فقال العامل الفالين كذا وقال العامل الفالين كذا, العلم فالن وسألت العامل فالن

  .قليب ارتاح للعامل الفالين دون العامل الفالين

لكن , سأل عن رأي فالن وعن رأي فالن فتضارب الرأيان فاختار منهما ما حيلو له, هو سأل وما سأل :الشيخ 

, يشو بده يساو , وبعدين هو ضاع بني الدليلني, وعمل هو مراجحة, هو ما سأل عن دليل فالن أو دليل فالن



, فاملهم يف موضوع من يسأل, يستفيت قلبه لكن بده يتقي ربه باالستفتاء وما يتبع هواه, بده يرجع يستفيت قلبه

ال ليس هكذا , فيه كذا, هذا فيه يسر, أنت شو رأيك حرام؟ شو رأيك أنت حالل؟ واهللا هذا خوش رأي حالل

ويلي , كل من قال اللي قال حرام شو دليله, يلالزم يسأل عن دل, مادام املسألة فيها قيل وقال, السؤال يكون

  قال جيوز وال بأس فيه أيضا شو دليله؟ 

وكل جيتهد حسب ما , يعمل شيئا من املراجحة واالجتهاد, بعد ذلك يعمل هذا اإلنسان ولو كان أميا عاميا

 منه أنه اتقى اهللا عز فإذا علم اهللا, ألن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها, أويت من عقل من علم من جهل إىل آخره

إذا علم اهللا عز وجل منه أنه كان حريصا على , وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا الوصف الذي ذكرناه

فاتقى اهللا , مث استشكل عليه األمر ومل يستطع عمل مراجحة بني القولني, معرفة حكم اهللا عز وجل فيما سأل

, ما يف عنده طريق إال هذا, ذا كما يقال آخر الدواء الكيما يف مانع ألنه ه, وقال إن نفسي اطمأنت لكذا

واهللا أنا ارتاح قليب للرأي هذا وميشي , يسمع باإلذاعة هنا يف السعودية إىل آخره, لكن حنن أوال اللي يقع كثريا

, سأل عن الرأي, هذا ما سأل عن العلم, سأل فالن شو رأيك وفالن شو رأيك, أو مثل ما ذكرنا آنفا, عليه

  .هنا تتضارب اآلراء كثرياو 

ركبت تكسي وكان , منذ أيام قليلة أوقفت سيارة جهة عطا علي من أجل أنزل للبلد حلاجة يل دون العجالت 

ورمبا ظن يف هذه الشيبة , الظاهر شعر على األقل أين رجل متدين, فأوقفه, قلت من فضلك أوقفه, الراديو شغال

قال هذا مذهب أيب , ال: الدم هل ينقض الوضوء أم ال؟ قلت له سألين عن خروج, أنه عندي شيء من العلم

وتابعت احلديث مثل ما بقولوا أنا ما , بالعكس هذا مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل, ال: قلت له, حنيفة

 قلت له إنه ما جيوز العامل إذا سئل عن مسألة يقول للسائل اجلواب كذا على, بلقي مزح بدنا نقطع املسافة

وما يف , ألنه رايح يضيع هذا العامي أو السائل بني هذه املذاهب, مذهب أيب حنيفة أو على مذهب الشافعي

فأنت ملا تريد متشي على , لكن العامل حقا يقدم اجلواب لك الثابت يف السنة, عنده قدرة أن يعمل مراجحة بينها

, اهللا عليه وسلم وليس من طريق األئمة الزم تكون مطمئنا أن هذا الشرع جاء من طريق الرسول صلى, شرع

  عندك رأي أنت عن األئمة األربعة شو هم؟ شو ترمجتهم؟ شو كذا؟ 

وكل واحد له , لكن بسمع عنهم أن هؤالء األئمة جاءوا بعد الرسول بنحو قرنني من الزمان, ال واهللا: قال

فإذا جاء احلكم , صلى اهللا عليه وسلملكن اخلطأ بعيد عن رسول اهللا , واجتهاد معرض للصواب واخلطأ, اجتهاد

أما عن األئمة , ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه, عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكله صواب

وهكذا , ومن أخطأ فله أجر واحد, ومن أصاب فله أجران, فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ, فاجتهادات



  .حىت وصلنا منزلنا وانزلنا

يعين اآلن ما يفرق , اليوم مصيبة العامل اإلسالمي ما يف توعية إسالمية كما كان األمر يف العهد األول فالشاهد 

ما يفرقوا , أو بني اإلسالم وبني املذهب, بني الدين وبني املذهب, عفوا, الناس بني الدين مثال وبني اإلسالم

عدم هذا التفريق أنك بتأيت أسئلة بتسمعها  ومن آثار, هو الدين, فبيتصورا أن املذهب هو اإلسالم, بينهما

لكن هم مش , اإلسالم عنده حكم ما عنده رأي, رأي اإلسالم, كذا وكذا, رأي اإلسالم يف كذا, باإلذاعة

ليقولوا رأي , ولذلك تغري حىت التعبري ليعرب عن واقعهم, عايشني يف آراء العلماء, عايشني يف أحكام اإلسالم

ال يأتيه الباطل من , أما اإلسالم عنده حكم عنده قضاء مربم, ي بعض علماء املسلمنييعنون رأ, اإلسالم كذا

, هكذا حكم اهللا, ما يف اختيار هنا أبدا, إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية, بني يديه وال من خلفه

  .كتابا وسنة وعايشني يف آراء العلماء, لكن الناس بعيدين عن أحكام اهللا

وحيضرها دكتوران ثالثة من الدكاترة اللي ما درسوا الشريعة من كتاب اهللا ومن , ثار ذلك يعملوا ندوةومن آ

بقول هذا رأي الفقهاء واملسألة خمتلف , يقرر الرأي السائد يف مسألة ما, حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صود تسليك هذا األمر الواقع باالعتماد على رأي املق, يف فقهاء كبار قالوا خبالف ما ينسبونه إىل الفقهاء, فيها

, وليس من اإلمجاع بسبيل, كأنه رأي جممع عليه, فهم يطلقون ويقولون هذا رأي الفقهاء, قاله بعض الفقهاء

منحرفة سببها أن املسلمني اليوم ال يوجد فيهم إال قليل جدا ممن يعرفهم حبقيقة الدين , يعين أمور خطرية جدا

وأنا بقول هذا الكالم مش ممكن تسمعوه من إذاعة , هو؟ كما قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىلواإلسالم ما 

  :شو قال ابن القيم؟ وهو كالم حق , أو يف أكثر البالد العربية, يف بعض البالد العربية

  قال الصحابة ليس بالتمويه  ...العلم قال اهللا قال رسوله " 

  بني الرسول وبني رأى فقيه  ... ما العلم نصبك للخالف سفاهة

  "حذرا من التعطيل والتشبيه  ...كال وال جحد الصفات ونفيها  

اليوم امسع أي فتوى ال جتدها مقرونة بقال اهللا قال رسول اهللا , العلم قال اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . صلى اهللا عليه وسلم إطالقا

  

من هم  )فطوبى للغرباء , إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا( : سلم فصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

انظروا على هذا الوصف على كم من  )هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي ( الغرباء؟ 

 )هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي ( املعروفني بالعلم يف كل بلد ينطبق هذا الوصف؟ 



  .ال أحد إال ما ندر جدا, ء العلماء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته عليه السالمأين هؤال

  شيخنا هذا هو تفسري الرسول عليه السالم بالغرباء؟ :السائل 

ألن الواقع يف الرواية الثانية , لكن األوىل أدق, واألخرى وهذا واقع أيضا, روايتان هذه إحدامها, أيوه :الشيخ 

هم ( : أما الرواية األوىل, تقريبا الذين ال يزال عندهم بقية من دين, يف معرفته املسلمون مجيعا يشرتك, مشاهد

هم بعيدون عن , هذه الذين يظن إم من أهل العلم )الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي 

, رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هم الغرباء يا: احلديث قالوا , فماذا نقول عن مجاهري املسلمني, هذا الفهم

  . )من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم , هم أناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين( : قال

  
  


